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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 18 decembrie 2019, în cadrul şedinţei  ordinare a Consiliului Local, şedinţă convocată în scris, pe baza 

Dispoziţiei nr. 128/2019, emisă de domnul primar al comunei, Mechno Mihail. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, face apelul nominal al consilierilor şi informează că la şedinţa de consiliu 

au fost convocaţi un număr de 11 consilieri, 10 prezenţi,absent nemotivat  Zaieț Grigorie. 

Dintre invitați sunt prezenți: Harasemiuc Răzvan Petru, Tașcă Cezar-George, Lesenciuc Loredana, Gorban Gabriela-

Mariana, Gorban Anișoara-ptr școala gimnazială și dr.Fudulache Jean-Călin. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, precizează ca, cf.prevederilor art.135 din OUG nr.57/2019, a fost 
suplimentată  ordinea de zi, având la bază referatul înregistrat la nr.5976/16.12.2019, cu proiectul privind  prelungirea duratei 
Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-
Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”, al cărui initiator este d-nul primar Mihail MECHNO, fiind necesară 
insușirea de către Consiliul Local a prelungirei duratei contractului și transmiterea acesteia Ministerului Lucrărilor publice, 
Dezvolării și Administrației în vederea decontării sumelor necesare finalizării proiectului, propunere votată „pentru” prin vot 
deschis, de către toţi cei 10 consilieri prezenţi. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina,îl informează pe d-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, că 

şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

D-nul Borciuc Vasile preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să 

prezinte proiectul ordinii de zi: 

1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 
26 noiembrie  2019,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT; 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de şedinţă ale consilierilor locali ai Consiliului Local 

Izvoarele Sucevei,pentru anul 2020; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli,pentru anul 2019 ; 
                                              Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea anulării obligaţiilor fiscale datorate dedebitori, persoane juridice, radiați din 
Registrul Comerţului;  

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale,pentru anul 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna 

noiembrie 2019; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
 7. Proiect de hotărâre privind decontarea, din bugetul local,a burselor de ajutor social pentru elevii bursieri ai Scolii 

Gimnaziale”Ion Aflorei”Izvoarele Sucevei,pentru lunile Ianuarie-Iunie 2019; 

                                              Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
8. Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, din Acordul de cooperare pentru 

organizarea si exercitarea functiei de audit intern, încheiat la data de 03.02.2017; 
     Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din comuna Izvoarele Sucevei,județul Suceava ce urmează a 
funcționa în anul școlar 2020-2021; 
                                              Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect 
”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”; 
                                              Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

              Supun la vot proiectul ordinii de zi: 

      Cine este pentru? 

      Cine este  împotrivă ? 

       Cine se abţine ? 
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Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut. 

Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut la art. 137 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ 

ordinea de zi este aprobată. 

D-na secretar general aduce la cunoştinţa consilierilor prevedererile art.228 din OUG nr.57/2019 referitoare la 

incompatibilităţi. 

D-na secretar dă citire Adresei nr.SVG_STZ/2104/2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava și a 

Adresei nr.30200/11.12.2019 din partea Consiliului Județean Suceava,fiind necesară  prinderea acestor sume în anexa la 

rectificarea bugetului local și dezbaterea în regim de urgenţă ,cf.prevderilor art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003. 

D-na Secretar general dă citire adresei nr.28746/29.11.2019 din partea Consiliului Județean Suceava privind adresa 

MLPDA nr.153.007/13.11.2019 referitoare la modalitatea de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind suprafețele 

locative cu destinația de locuințe din proprietatea UAT, ca urmare a încetării aplicabilității OUG nr.43/2014. 

D-na secretar supune spre aprobare, cf.prevederilor art.129 alin.4 lit.a Dispoziția nr.126  din 03.12.2019  privind 
aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fiind votată ”pentru” de toti cei 11 consilieri locali 
prezenți. 

D-nul primar supune atenției consilierilor necesitatea desemnării a doi consilieri locali în vederea evaluării 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general, în vederea emiterii dispoziției., cf.prevederilor OUG nr.57/2019. 

D-nul consilier Buceac Ioan il propune pe domnul consilier Zinici Ioan. D-nul consilier Habur Ioan o propune pe d-na 
consilier Marocico Irina.  

D-nul Borciuc Vasile, președinte de ședință, supune la vot cele două propuneri, fiind votate ”pentru” de către toți cei 10 
consilieri locali prezenți la ședință. 

Trecem la primul punct al ordinii de zi „Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local care a avut loc pe data  26 nov. 2019,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ.  
                 Supun la vot: 

 Cine este pentru? 

 Cine este  împotrivă ? 

 Cine se abţine? 

            Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut,procesul verbal al 

şedinţei ordinare din data de 26.11.2019 fiind aprobat fără a fi contestat conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile 

exprimate în şedinţa anterioară. 

           În continuare, trecem la punctul 2 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de şedinţă 

ale consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei,pentru anul 2020. 

D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

     -  proiectul de hotărâre. 

       D-nul  consilier, Zinici Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei. 

       D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre. 

         Supun la vot proiectul de hotărâre. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.63 privind stabilirea indemnizației lunare de şedinţă ale consilierilor locali 

ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei,pentru anul 2020,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 10 consilieri locali în 

funcție și prezenţi. 

           În continuare, trecem la punctul 3 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de 
venituri şi cheltuieli,pentru anul 2019. 

D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

     -  proiectul de hotărâre și anexa. 

       D-nul  consilier, Zinici Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei. 

       D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiect. 

         Supun la vot proiectul de hotărâre. 
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 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.64 privind rectificarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli,pentru anul 2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi. 

           În continuare, trecem la punctul 4 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării obligaţiilor fiscale 

datorate de debitori, persoane juridice, radiați din Registrul Comerţului. 

D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

     -  proiectul de hotărâre și anexa. 

       D-nul  consilier, Zinici Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiect. 

       D-nul Leustean Andrei Claudiu, consilier impozite și taxe locale,prezintă raportul de specialitate  la proiect. 

         Supun la vot proiectul de hotărâre. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.65 privind aprobarea anulării obligaţiilor fiscale datorate dedebitori, 

persoane juridice, radiați din Registrul Comerţului,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 10 consilieri locali în funcție și 

prezenţi. 

           În continuare, trecem la punctul 5 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale,pentru anul 2020. 

D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

     -  proiectul de hotărâre și anexa. 

       D-nul  consilier, Zinici Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiect. 

       D--nul Leustean Andrei Claudiu, consilier impozite și taxe locale, prezintă raportul de specialitate  la proiect. 

         Supun la vot proiectul de hotărâre. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.66 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale,pentru anul 2020,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi. 

           În continuare, trecem la punctul 6 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor 

cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 2019; 

D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

     -  proiectul de hotărâre. 

       D-nul  consilier, Zinici Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiect. 

       D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiect. 

         Supun la vot proiectul de hotărâre. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.67 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei 

cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 10 consilieri locali în funcție și 

prezenţi. 

           În continuare, trecem la punctul 7 al ordinii de zi ” ”Proiect de hotărâre privind decontarea, din bugetul local,a burselor 

de ajutor social pentru elevii bursieri ai Scolii Gimnaziale”Ion Aflorei”Izvoarele Sucevei,pentru lunile Ianuarie-Iunie 2019. 
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D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

         -  proiectul de hotărâre. 

       D-nul  consilier, Zinici Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiect. 

       D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiect. 

         Supun la vot proiectul de hotărâre. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.68 privind decontarea, din bugetul local,a burselor de ajutor social pentru 

elevii bursieri ai Scolii Gimnaziale”Ion Aflorei”Izvoarele Sucevei,pentru lunile Ianuarie-Iunie 2019,a fost adoptată, prin vot 

deschis, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi. 

           În continuare, trecem la punctul 8 al ordinii de zi ” ”Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Izvoarele Sucevei, 

judeţul Suceava, din Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern, încheiat la data de 

03.02.2017. 

D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

         -  proiectul de hotărâre. 

       D-nul  consilier, Zinici Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiect. 

       D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiect. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.69 privind retragerea comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, din 

Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern, încheiat la data de 03.02.2017,a fost adoptată, 

prin vot deschis, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi. 

     În continuare, trecem la punctul 9 al ordinii de zi ” ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din 
comuna Izvoarele Sucevei,județul Suceava ce urmează a funcționa în anul școlar 2020-2021; 

D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

         -  proiectul de hotărâre. 

       D-nul  consilier, Buceac Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiect. 

       D-na Char VAsilena, consilier resurse umane și achiziții publice, prezintă raportul de specialitate  la proiect. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.70 privind aprobarea rețelei școlare din comuna Izvoarele 
Sucevei,județul Suceava ce urmează a funcționa în anul școlar 2020-2021,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 10 
consilieri locali în funcție și prezenţi. 
     În continuare, trecem la punctul 10 al ordinii de zi ” ”Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de lucrări 
nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, 
județul Suceava”; 

D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, primar, să  prezinte: 
        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

         -  proiectul de hotărâre. 

       D-nul  consilier, Habur  Ioan, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiect. 

       D-na Char VAsilena, consilier resurse umane și achiziții publice, prezintă raportul de specialitate  la proiect. 

 Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 
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 Cine se abţine?  

        Din totalul  de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut. 

        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.71 privind prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 
4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, 
județul Suceava”,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi. 

 

Se trece la discuții: 

D-nul Tașcă Cezar-George se referă la: 

- Cetățenii din localitate și rudele acestora care se deplasează în Ucraina să aibă grijă, deoarece este epidemie de 

difterie; 

- Propune, pentru viitor, instalarea de camere de supraveghere în comună, la intersecția cu drumurile comunale, pentru 

limitarea traficului de tigări și de migranți; 

- Legat de infrastructură, este lăudabilă rașchetarea drumului spre sediul SPF, dar necesită intervenție drumul înspre  

Cătunul Ghicea, este porțiunea la curbă unde iese apa, îngheață și nu se mai poate trece (impropriu zis Anaconda); 

- Mare atenție dacă se găsesc animale moarte pe teritoriul comunei, de anunțat de urgență medicul veterinar, medicul 

uman și poliția; 

- Prin intermediul consilierilor face apel a nu se apela abuziv serviciul de ugențe 112; 

- La data de 1 martie 2020 va incepe reabilitarea sediului SPF și pănă atunci se va muta in curtea dispensarului uman, 

iar în acest sens solicită sprijinul poliției atunci când vor veni muncitorii la reabilitare. 

- Urează tuturor sarbatori fericite! 

D-nul Harasemiuc Razvan –Petru se referă la: 

- Referitor la modul de parcare în fața școlii, s-au dat avertismente verbale și scrise și se va continua acțiunea, deoarece  

este flux mare de masini dimineața, copiii trebuie să coboare lateral cu școala, nu pe drumul principal, părinții trebuie să aibă 

grijă de copii atunci când aceștia coboară din mașină și e necesară și utilă prevenția; propune, în acest sens, ca elevii care vin 

cu micobuzul școlar să coboare în curte; 

- Referitor la lemnele depozitate de drumul la intrarea în Priciuca, mereu sunt probleme în acea zonă și se vor aplica  

sancțiuni dacă nu se vor ridica lemnele; 

- De asemnea, la drumul spre Ghicea, este necesar a se desfunda tubul pentru a se scurge apa și a nu bloca trecerea, 

dat fiind ca vor scădea temperaturile; 

-  Se fac apeluri false la serviciul de urgență 112, de văzut  ce venituri au reclamanții și de executat silit, cu muncă în  

folosul comunității; 

- este foarte utilă supravegherea comunei cu camere de supraveghere; de asemenea, poliția națională s-a deplasat la  

agenții economici pentru ca aceștia să monteze camere; 

- în perioada sărbătorilor de iarnă, poliția națională și poliția de frontieră vor exercita atribuții de ordine publică, vor veni  

colindători, grijă a nu fi primiți în casă cei străini; 

- referitor la migranți, a fost prins o persoană din Nigeria care afirma că este pastor; 

- în limita fondurilor disponibile, solicită sprijin pentru modernizarea postului de poliție; 

- poliția națională are atribuții pe linia mediului și se poate acționa și pot fi sancționați cei care aruncă deșeurile unde nu  

trebuie, deoarece se vrea o comuna curată; 

- solicită gasirea de soluții pentru mașinile care staționează miercurea , cand este zi de piată, cu marfă pe marginea  

drumului județean; 

- este necesar de restrâns autorizația de funcționare program pentru ZainGeo, deoarece au program până la ora două,  

noaptea; 

- urează tuturor sarbatori fericite și an nou fără evenimente neplăcute! 

 

 

D-nul doctor Fudulache Jean Călin felicită consiliul local și primăria pentru realizările înfăptuite și urează sarbatori 

fericite tuturor! 

D-ra Gorban Anișoara precizează că reprezentanții școlii de la brodina nu vor să semneze actele pentru reabilirare 

școală. 

D-na Gorban Gabriela-Mariana, bibliotecar, solicită organizarea unui bal de Crăciun pe stil vechi, dacă se poate? 
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D-nul primar precizează că lipsește autorizația de funcționar la cămin, iar dacă se întâmplă ceva, va raspunde în 

acest caz. 

D-nul consilier Borciuc Vasile mulțumește d-nului viceprimar pentru depozitarea antidepantului în sat Bobeica, 

necesar iarna. 

D-na consilier Macoiciciuc Eudochia solicită reparare drum de la scoală Bobeica în deal, dar d-nul viceprimar 

precizează că nu mai poate rașcheta, deoarece sunt pietre foarte mari care ar fi scoase. 

D-nul consilier Drebitca Auurel  urează tuturor sarbatori fericite! 

D-na secretar general amintește consilierilor despre depunerea declarațiilor de avere și a rapoartelor consilierilor și 

ale comisiilor de specialiate, pentru anul 2019. 

D-nul primar se referă la: 

-mulțumește tuturor pentru participare; 

- referitor l înfrumusețarea comunei, s-au achiziționat și instalat ghirlande și ornamente pentru sarbatori, iar iluminatul 

public funcționează peste tot; 

- solicită tuturor șefilor de instituții care le reprezintă instalare de ornamente de craciun; 

- mulțumește sefilor de instituții prezenti pentru buna colaborare; 

- referitor la instalare camere de supraveghere, în limita bugetului disponibil pentru anul 2020, se vor aloca fonduri; 

- referitor la intervenția spre cătunul Ghicea, se va interveni; 

- referitor la debarcarea elevilor in curte, este foarte binevenită propunerea; 

- referitor la depozitarea lemnelor la intrarea in Priciuca, sa se ia legătura cu d-nul voceprimar și să se aplice 

sancțiuni; 

- referitor parcare mașini confiscate de poliția de frontieră ar fi bine să rămână unde sunt depozitate acum; 

- referitor la staționarea pe drumul județean a masinilor cu marfă, se va interveni; 

- compartimentul contabilitate să verifice dacă mai sunt societăți care funcționează fără autorizație de funcționare 

program; 

- din primăvara anului 2020 va începe modernizarea DJ 175 din dreptul locuinței numitului Mechno Ioan până la 

graniță, iar diferența de tronson, se va realiza din fonduri proprii ale Consiliului Județean; 

- s-au asigurat lemne pentru foc la dispensare, camin ce sunt depozitate în clădirea multifuncțională, de evitat 

caloriferele; la centru social, unde sunt 15 beneficiari, există suficient combustibil lemnos;  

- s-au făcut demersuri ca, curentul electric să fie trecut la fiecare imobil de instituție; 

- la dispensarul uman se va muta poliția de frontieră și se va folosi curtea și o cameră din clădire; 

- primăria a intabulat toate imobilele pentru demarare de proiecte; 

- se vor lua măsuri în vederea depozitării deșeurilor; 

- referitor la infrastructură, s-a intervenit pe toate drumurile comunale, reabilitare, reparare etc.; 

- referitor la școala gimnazială Izvoare Sucevei s-a implicat suficient în bunul mers al procesului educativ; s-au 

asigurat bani pentru burse, pentru navetă, pentru buna funcționare, au fost implementate proiecte pentru dotarea cu laptopuri, 

tablete interactive, etc, dar banii care au fost alocați s-au folosit pentru decontarea deplasărilor interne și se dorește bani 

pentru laptopuri, dar nu se va acorda; de asemenea, pentru terenul de sport s-au achiziționat un număr de 240 de scaune, prin 

proiect, scaune care nu mai sunt , au fost distruse, de altfel și plasele de sârmă, toate acestea se vor imputa; referitor la 

parcarea mașinilor angajaților, aceștia să parcheze în fața terenului de sport și nu în fața școlii, pentru evitarea de 

accidente;aduce în atenția reprezentatului desemnat al școlii de a comunica directorului toate aspectele discutate referitoare la 

școală.  

- urează tuturor sarbatori fericite! 

D-nul consilier Borciuc Vasile preşedinte de  ședință precizează că a fost  epuizată ordinea de zi aprobată, declară 

închise lucrările şedinţei și mulțumește tuturor pentru participare. 
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